
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κήρυξη ως αναδασωτέας ιδιωτικής και κοινοτικής 
έκτασης δασικού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει συνολικού εμβαδού 2.420,00 τ.μ. στη θέση 
«Προφήτης Ηλίας» περιφερείας Τ.Κ. Ταξιάρχη της 
Δ.Ε. Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού Π.Ε. Ευ-
βοίας.

2 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δα-
σικού χαρακτήρα του άρθρου 3 του ν. 998/1979, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβα-
δού 2.583,80 τ.μ. στη θέση «Νεοχώρι» περιφερεί-
ας Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δ.Ε. Αυλωνος του Δήμου 
Κύμης-Αλιβερίου Π.Ε. Ευβοίας.

3 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δα-
σικού χαρακτήρα του άρθρου 3 του ν. 998/1979, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμ-
βαδού 166.509,16 τ.μ. στη θέση «Μαυρόπετρα» 
περιφερείας Τ.Κ. Αετού του Δήμου Καρύστου Π.Ε. 
Ευβοίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   1557/83118 (1)
Κήρυξη ως αναδασωτέας ιδιωτικής και κοινοτι-

κής έκτασης δασικού χαρακτήρα της παρ. 1 του 

άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει συνολικού εμβαδού 2.420,00 τ.μ. στη 

θέση «Προφήτης Ηλίας» περιφερείας Τ.Κ. Ταξι-

άρχη της Δ.Ε. Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας - Αιδη-

ψού Π.Ε. Ευβοίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 38 όπως αντικα-

ταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 

του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/08-08-2014), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 32 
του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015) περί «πε-
ριβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμη-
σης - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις και των παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 41 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/τ.Α΄/29-12-1979) 
περί «Προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας»,

3. Τις με αριθμ. 160417/1180/08-07-1980 και 182447/
3049/24-09-1980 εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου 
Γεωργίας σχετικά με την κήρυξη εκτάσεων ως αναδα-
σωτέων.

4. Τις διατάξεις του ν.  2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/
30-05-1997) περί «Διοίκησης Οργάνωσης, Στελέχωσης 
της Περιφέρειας κ.λπ.».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.  3852/2010 
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Το π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27-12-2010 περί 
«Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας.

7. Τη με αριθμ. οικ.6985/85797/01-06-2017 (ΦΕΚ 2003/
τ.Β΄/12-06-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας περί 
«Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενι-
κής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και 
στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων 
και Δασαρχείων της Ανωτέρω Γενικής Δ/νσεως» όπως 
ισχύει, καθώς και την αριθμ. 13917/15-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ./
250/26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
περί «Διορισμού του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου 
ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας».

8. Τη με αριθμ. 1273/76081/30-05-2018 πρόταση του 
Δασαρχείου Ιστιαίας, από την οποία προκύπτει ότι η 
βλάστηση της έκτασης που αναφέρεται στο θέμα κατα-
στράφηκε από εκχέρσωση το δεύτερο δεκαήμερο του 
μηνός Μαρτίου του έτους 2018 όπως διαπιστώθηκε 
στις 08-05-2018 και πριν το χρόνο καταστροφής της, 
είχε μορφή δάσους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρ-
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θρου 3 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
καλυπτόμενη από χαλέπιο πέυκη αείφυλλα πλατύφυλλα 
βαθμού συγκόμωσης 90%, και ως εκ τούτου επιβάλλεται 
η κήρυξή της ως αναδασωτέας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα ιδιωτική και κοινοτι-
κή έκταση δασικού χαρακτήρα συνολικού εμβαδού 
2.420,00 τ.μ. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» περιφερείας 
Τ.Κ. Ταξιάρχη της Δ.Ε. Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας - Αιδη-
ψού Π.Ε. Ευβοίας όπως απεικονίζεται στο συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα του Δασαρχείου Ιστιαίας, της 
οποίας η βλάστηση καταστράφηκε από εκχέρσωση 
όπως διαπιστώθηκε στις 08-05-2018 και προσδιορίζεται 
ακριβώς στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, 
ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής.

Η έκταση που απεικονίζεται σήμερα συνορεύει:
Βόρεια: Με μη δασικού χαρακτήρα εποικιστικές εκτά-

σεις.
Νότια: Με μη δασικού και δασικού χαρακτήρα εποι-

κιστικές εκτάσεις.
Ανατολικά: Με μη δασικού και δασικού χαρακτήρα 

εποικιστικές εκτάσεις. 
Δυτικά:  Με μη δασικού χαρακτήρα εποικιστικές εκτάσεις.

Ο χαρακτηρισμός των όμορων εκτάσεων είναι ορι-
στικός σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4429/229114/
21.12.2017 απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. περί 
Μερικής Κύρωσης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Ευβοίας 
(ΦΕΚ 30/τ.Δ΄/8-2-2018).

Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα-
δασωτέας είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και 
η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης. Η αποκατά-
σταση της βλάστησης θα γίνει με φυσική αναγέννηση ή 
με πρόγραμμα τεχνητής αναγέννησης.

Από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας, αρχίζει από τη δημοσίευσή της, 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 17 Ιουλίου 2018 

Με εντολή του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ   
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 Αριθμ. 1650/88882 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δα-

σικού χαρακτήρα του άρθρου 3 του ν. 998/1979, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβα-

δού 2.583,80 τ.μ. στη θέση «Νεοχώρι» περιφερεί-

ας Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δ.Ε. Αυλώνος του Δήμου 

Κύμης-Αλιβερίου Π.Ε. Ευβοίας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 38 όπως αντικα-

ταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 
του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/08-08-2014), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 32 
του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015) περί «πε-
ριβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμη-
σης - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις και των παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 41 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/τ.Α΄/29-12-1979) 
περί «Προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας».

3. Τις με αριθμ. 160417/1180/08-07-1980 και 182447/
3049/24-09-1980 εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου 
Γεωργίας σχετικά με την κήρυξη εκτάσεων ως αναδα-
σωτέων.

4. Τις διατάξεις του ν.  2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/
30-05-1997) περί «Διοίκησης Οργάνωσης, Στελέχωσης 
της Περιφέρειας κ.λπ.».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.  3852/2010 
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015.

6. Το π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27-12-2010) περί 
«Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας».

7. Τη με αριθμ. οικ.6985/85797/01-06-2017 (ΦΕΚ 2003/
τ.Β΄/12-06-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί 
«Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γε-
νικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και 
στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων 
και Δασαρχείων της Ανωτέρω Γενικής Δ/νσεως» όπως 
ισχύει, καθώς και την αριθμ. 13917/15-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ./
250/26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
περί «Διορισμού του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου 
ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας»

8. Τη με αριθμ. 1275/84229/11-06-2018 πρόταση του 
Δασαρχείου Αλιβερίου, από την οποία προκύπτει ότι η 
βλάστηση της έκτασης που αναφέρεται στο θέμα κατα-
στράφηκε από πυρκαγιά στις 04-03-2018 όπως διαπι-
στώθηκε στις 16-04-2018, και πριν το χρόνο καταστρο-
φής της, είχε δασική μορφή κατά την έννοια του άρθρου 
3 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλυ-
πτόμενη από πρίνο σχίνο, αγριελιά και κισσούρι, βαθμού 
συγκόμωσης 35 % περίπου και ως εκ τούτου επιβάλλεται 
η κήρυξή της ως αναδασωτέας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα δημόσια έκταση δασι-
κού χαρακτήρα του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβαδού 2.583,80 
τ.μ. στη θέση «Νεοχώρι» περιφερείας Τ.Κ. Νεοχωρίου 
της Δ.Ε. Αυλώνος του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Π.Ε. Ευ-
βοίας, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφι-
κό διάγραμμα του Δασαρχείου Αλιβερίου, της οποίας η 
βλάστηση καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 04-03-2018 
όπως διαπιστώθηκε στις 16-04-2018 και προσδιορίζεται 
ακριβώς στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, 
ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής.

Η έκταση που απεικονίζεται σήμερα συνορεύει:
Βόρεια: Με χωμάτινη οδό
Νότια: Με εκτάσεις που υπάγονται και δεν υπάγονται 

στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας
Ανατολικά: Με εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις 

της Δασικής Νομοθεσίας
Δυτικά: Με εκτάσεις που υπάγονται και δεν υπάγονται 

στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας
Ο χαρακτηρισμός των όμορων εκτάσεων είναι ορι-

στικός σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4429/229114/
21-12-2017 (ΦΕΚ 30/Δ/8-2-2017) απόφαση του Συντο-
νιστή ΑΔ.Θ.ΣΤ.Ε. περί Μερικής Κύρωσης Δασικού Χάρτη 
του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (άρ-
θρο 17 ν. 3889/2010) μόνο στη νότια και δυτική πλευρά.

Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα-
δασωτέας είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και 
η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης. Η αποκατά-
σταση της βλάστησης θα γίνει με φυσική αναγέννηση ή 
με πρόγραμμα τεχνητής αναγέννησης.

Από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας, αρχίζει από τη δημοσίευσή της, 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλκίδα, 17 Ιουλίου 2018 

Με εντολή του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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    Αριθμ. 1379/7316 (3)
Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δα-

σικού χαρακτήρα του άρθρου 3 του ν. 998/1979, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβα-

δού 166.509,16 τ.μ. στη θέση «Μαυρόπετρα» πε-

ριφερείας Τ.Κ. Αετού του Δήμου Καρύστου Π.Ε. 

Ευβοίας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 38 όπως αντικα-

ταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 
του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/08-08-2014), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 32 
του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015) περί «πε-
ριβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμη-
σης - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις και των παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 41 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/τ.Α΄/29-12-1979) 
περί «Προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας».

3. Τις με αριθμ. 160417/1180/08-07-1980 και 182447/
3049/24-09-1980 εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου 
Γεωργίας σχετικά με την κήρυξη εκτάσεων ως αναδα-
σωτέων.

4. Τις διατάξεις του ν.  2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/
30-05-1997) περί «Διοίκησης Οργάνωσης, Στελέχωσης 
της Περιφέρειας κ.λπ.».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.  3852/2010 
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015.

6. Το π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27-12-2010 περί 
«Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας.

7. Τη με αριθμ. οικ.6985/85797/01-06-2017 (ΦΕΚ 2003/
τ.Β΄/12-06-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας περί 
«Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενι-
κής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και 
στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων 
και Δασαρχείων της Ανωτέρω Γενικής Δ/νσεως» όπως 
ισχύει, καθώς και την αριθμ. 13917/15-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ./
250/26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
περί «Διορισμού του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου 
ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας».

8. Τη με αριθμ. 1057/68983/11-05-2018 πρόταση του 
Δασαρχείου Αλιβερίου, από την οποία προκύπτει ότι η 
βλάστηση της έκτασης που αναφέρεται στο θέμα κατα-
στράφηκε από πυρκαγιά στις 28-01-2018 όπως διαπι-
στώθηκε στις 18-04-2018, και πριν το χρόνο καταστρο-
φής της, είχε δασική μορφή κατά την έννοια του άρθρου 
3 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλυ-
πτόμενη από γκορτζιά και ρείκι, βαθμού συγκόμωσης 20 
% περίπου και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κήρυξή της 
ως αναδασωτέας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα δημόσια έκταση δασικού 
χαρακτήρα του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβαδού 166.509,16 τ.μ.
στη θέση «Μαυρόπετρα» περιφερείας Τ.Κ. Αετού του 
Δήμου Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας, όπως απεικονίζεται στο 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Δασαρχείου 
Αλιβερίου, της οποίας η βλάστηση καταστράφηκε από 
πυρκαγιά στις 28-01-2018 όπως διαπιστώθηκε στις 18-
04-2018 και προσδιορίζεται ακριβώς στο συνημμένο 
πίνακα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, ο οποίος αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η έκταση που απεικονίζεται σήμερα συνορεύει:
Βόρεια: Με εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της 

Δασικής Νομοθεσίας
Νότια: Με οδό Μετοχίου - Αντιά
Ανατολικά: Με εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις 

της Δασικής Νομοθεσίας
Δυτικά: Με εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της 

Δασικής Νομοθεσίας
Ο χαρακτηρισμός των όμορων εκτάσεων είναι ορι-

στικός σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4429/229114/
21-12-2017 (ΦΕΚ 30/Δ΄/8-2-2017) απόφαση του Συντο-
νιστή Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. περί Μερικής Κύρωσης Δασικού Χάρ-
τη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας 
(άρθρο 17 ν. 3889/2010) μόνο σε υποτμήμα στη νότια 
πλευρά.

Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα-
δασωτέας είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και 
η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης. Η αποκατά-
σταση της βλάστησης θα γίνει με φυσική αναγέννηση ή 
με πρόγραμμα τεχνητής αναγέννησης.

Από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας, αρχίζει από τη δημοσίευσή της, 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 17 Ιουλίου 2018 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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